
 

 

JUSTIÇA ELEITORAL 
 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR 

 
  
REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600419-94.2020.6.16.0137 / 137ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR 
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ 
Advogado do(a) REPRESENTANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 
REPRESENTADO: GEM ESPORTIVO MARINGA LTDA 
  
 

DECISÃO
 
 
 

Trata-se de pedido de impugnação de pesquisa eleitoral registrada na Justiça Eleitoral sob o nº PR-
03969/2020, intentada pela COLIGAÇÃO “INDEPENDÊNCIA PARA LIMPAR MARINGÁ”
(REPUBLICANOS, PROS, PV, PSC e PTB), contra a empresa GEM ESPORTIVO MARINGA LTDA /
GREMIO ESPORTIVO MARINGÁ, CNPJ 10.565.327/0001-64, onde requer que, em sede de liminar, seja
determinada a suspensão da divulgação dos resultados da pesquisa, sob pena de multa diária, e acesso
do impugnante ao sistema PESQELE da Justiça Eleitoral para fins de verificação dos dados da pesquisa
e, no mérito, uma vez concedida a liminar seja a mesma tornada definitiva com o indeferimento do registro
da pesquisa impugnada.
 
A coligação impugnante alega diversas irregularidades na pesquisa impugnada, a exemplo de as
seguintes irregularidades: a) não informação do ano de referência da referida fonte de dados; b)
inconsistência dos dados de ponderação a faixa etária, o que levaria a distorção de resultados mediante a
concentração indevida de entrevistas; c) inconsistência dos dados de ponderação referentes a grau de
instrução, o que levaria a imprecisão ou impossibilidade na obtenção e ponderação dos referido dados; d)
divergência em relação à renda do entrevistado do que consta do plano amostral confrontado com o que
consta do registro da pesquisa; e) ausência de sistema interno de controle e conferência dos dados da
pesquisa, o que apontaria para uma checagem totalmente aleatória; f) ausência de controle quanto a
identificação do entrevistado, o que poderia abarcar dentre os entrevistados pessoas que não vota em
Maringá.
 
É o relatório. Decido.
 
O Código de Processo Civil em seu artigo 305 traz a possibilidade de concessão de tutela cautelar em
caráter antecedente caso haja perigo de dano ou de risco de resultado útil ao processo em não se
resguardando o direito pleiteado.
 
A parte autora aponta na inicial a exposição sumária do direito que se objetiva assegura (fumus boni iuris)
e o perigo de dano ou o riso ao resultado útil do processo (periculum in mora).
 
Pretende a impugnante que a pesquisa registada não seja publicada, vez que estaria em desconformidade
quanto ao cumprimento dos requisitos legais e, uma vez publicada, poderia influenciar o eleitor com
informações distorcidas.
 
A análise dos documentos juntados pela autora com a petição inicial, demonstra, em princípio, que a
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divulgação da pesquisa poderia causar prejuízo aos eleitores.
 
De outro lado, o fundamento da demanda é relevante e existem os requisitos autorizadores da cautelar,
quais sejam o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”.
 
Assim, em sede de cognição sumária avalio que há erros na formulação gerariam possibilidade de prejuízo
aos eleitores, os quais possuem o direito de serem adequadamente informados a respeito dos resultados
das pesquisas de voto.
 
Portanto, presentes a plausibilidade do direito da parte impugnante, bem como o perigo da demora no
julgamento do mérito da demanda, ocasião que a matéria a ser debatida de modo exauriente após a oitiva
da parte impugnada.
 
Verifico que o perigo aqui alegado encontra respaldo em termos normativos, pois, de fato, alguns
apontamos quanto à realização da presente pesquisa merecem maiores esclarecimentos, trazendo
dúvidas quando à sua higidez dos resultados obtidos, em afronta à legislação de regência.
 
Verifico que não estão sendo observadas as diretrizes básicas sobre pesquisa do que trata a Lei nº
9.504/97 e a Resolução nº 23.600/19 do TSE.
 
A Resolução nº 23.600/2019 do TSE, estipulou todos os requisitos para que quem pretenda realizar e
divulgar uma pesquisa eleitoral deva cumprir.
 
O primeiro ponto levantado pela parte impugnante se refere ao fato da existência de divergência de faixas
etária entre as faixas utilizadas como base para estatísticas das pesquisas com as faixas etárias
apresentadas pelo impugnado em seu questionário.
 
Da forma como consta do formulário da pesquisa, não permite a aferição dos percentuais referenciados
nos dados de ponderação, o geraria distorção tanto para mais como para menos, ferindo assim o art.
artigo 2° da Res. TSE nº 23.600/19. Portanto, estaria irregular a pesquisa questionada vez que contém
divergência entre o parâmetro informado em seu registro e os percentuais de estratificação dos
entrevistados.
 
Outro dado que chama a atenção é o fato de que, em pesquisa no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), das pesquisa registradas, no link: https://www.tse.jus.br/eleicoes/pesquisa-
eleitorais/consulta-as-pesquisas-registradas, a data de início da pesquisa em questão se daria em
15/10/2020 e, consta como data de registro da pesquisa em 17/10/2020, o que por si, só geraria dúvidas
quanto a fidedignidade dos dados a serem coletados.
 
É possível ainda verificar a clara inconsistência dos dados relativos a aferição do levantamento de opinião
quanto as faixas de graus de instrução do entrevistado, vez que reuniu em apenas quatro grupos,
diferentemente do que consta dos dados do TSE, o que poderia distorcer o resultado da pesquisa,
deixando grande margem de subjetividade ao entrevistador quando da coleta dos dados junto aos
entrevistados.
 
Quanto ao questionamento sobre a ausência de controle interno de controle e conferência, com a razão a
impugnante, no sentido de que para essa conferência dos dados, os entrevistados seriam escolhidos
aleatoriamente, sem um procedimento próprio, conforme aponta o impugnante. Da forma como consta do
registro da pesquisa, inviabiliza o controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo, ferindo assim o art. 2º, V da Resolução-TSE nº 23.600/19.  
 
Quanto aos demais tópicos apresentados na inicial, dados referente à renda, entendo que somente numa
análise exauriente poderiam ser enfrentados, sendo as questões acima levantadas suficiente para o
deferimento da cautelar.
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Diante de tais fundamento, DEFIRO o pedido cautela para, LIMINARMENTE, determinar a suspensão da
pesquisa registrada sob o nº PR-03969/2020, registrada no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle), nos termos do art. 16 da Resolução nº 23.600/19 do TSE e no artigo 305, caput, do CPC e, em
caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitados ao
período de 30 (trinta) dias.
 
Intime-se a impugnada e a contratante, na forma da Resolução-TRE/PR nº 852/2020, para apresentarem
manifestação no prazo de 02 (dois) dias, cuja manifestação deverá ser realizada na forma do art. 16 da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE. As intimações deverão ser feitas para os dados informados pela
impugnada e contratante no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
 
DEFIRO, ainda, o acesso irrestrito da impugnante a todos os dados da pesquisa impugnada constante do
sistema interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados, devendo a impugnada
disponibilizar a impugnante todos os dados da pesquisa, por todos os meios necessários a obtenção dos
dados, sob pena de, não cumprindo ou oferecendo embaraço, ficarem sujeito as penalidades do art. 34, §
2° da Lei nº 9.504/97.
 
Após, abra-se vistas Ministério Público, no prazo de 2 (dois) dias.
 
Findos os procedimentos anteriores, voltem-me conclusos para sentença.
 
Diligências necessárias.
 

Maringá, data e horário de inserção no sistema.
 
 
 

(assinado eletronicamente)
BELCHIOR SOARES DA SILVA

Juiz da 137ª Zona Eleitoral
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